Halloween woensdag 7 november
Op woensdag 7 november vieren we met de peuters van de Bengelenbak en alle kinderen van
basisschool de Octopus voor de derde keer een Halloween feest in Horssen.
Voor wie:

Kinderen van de Bengelenbak en de Octopus alsook broertjes en zusjes t/m 12
jaar.

Hoe laat:

Van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Waar:

‘trick-or-treattocht’ door de wijk Kraaienpoel/Haselcamp, waarbij de kinderen
(peuters en kinderen t/m groep 5 onder begeleiding van ouders), verkleed
langs de deuren gaan. De huizen waar lampjes en dergelijke branden, doen mee
aan de activiteit. Daar mogen de kinderen aanbellen. De bedoeling is om diegene
die opendoet een beetje bang te maken.

Startpunt: Kraaienpoel 1 (Ruud Booij)

We zorgen voor koffie en thee voor de ouders en voor de kinderen is er een bijzonder drankje…..
Even wat ‘spelregels’ om de avond goed te laten verlopen:

 De kinderen van de Bengelenbak en groep 1 t/m 5 lopen onder begeleiding van eigen







ouder(s).
Het zou leuk zijn als iedereen zich in Halloween stijl gaat verkleden, maar er mogen
GEEN maskers gedragen worden. Dit om te voorkomen dat vooral jongere kinderen bang
worden! Het moet voor iedereen een leuke en vrolijke Halloween avond zijn.
Er zijn geen vaste groepjes en iedereen mag zelf aan gaan bellen vanaf 18.00 uur. Het is
wellicht wel gezelliger als kinderen ter plekke kleine groepjes vormen en samen de ‘trickor-treattocht’ gaan lopen.
Ook broertjes of zusjes die geen brief hebben gehad zijn welkom, wel graag bij het
opgeven vermelden.
Als er bij de deuren geen lampje (meer) brandt, dan is het niet de bedoeling dat je
aanbelt.
Je mag ook niet meerdere keren bij hetzelfde huis aanbellen.
De activiteit wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van de Octopus en de
Bengelenbak. Het is geen activiteit vanuit de basisschool. Deelname is eigen
verantwoordelijkheid.

Aanmelden
Doe gezellig mee!! Stuur vóór 1 november a.s. een e-mail naar:
activiteitencommissie.deoctopus@gmail.com met daarin de naam/namen en leeftijd(en) van
het/de deelnemende kind(eren). Dan zorgen wij voor voldoende koffie/thee en een bijzonder
drankje…

